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Abstract 

Information Technology is the important matter, one of technology that usually 
use is Cloud Computing. Many company, organization and institution of education using 
technology to being survive in the Global Era. Panti Asuhan Harapan has been part of 
Yayasan Sosial Harapan that’s as Non-profit organization in Central Java. As a Non-
profit organization surely needs efficient and effective system for makes be more great 
organization on donor perseption, Google App is a good choice since as well as one kind 
of Cloud Computing technology to use. This System has built with Good Corporate 
Governance principal as the foundation to be more transparency, responsibility and 
fairness to all stakeholders. The purpose of the research is building information system 
application since this application could be helper to donor and Panti Asuhan Harapan 
especially on donation process. 

Keyword : Cloud Computing, Google Apps, Good Corporate Governance. 

Abstrak	  

Peran teknologi informasi saat ini sangatlah penting, salah satu teknologi yang 
sering digunakan ialah Cloud Computing. Teknologi seperti ini banyak digunakan 
perusahaan, organisasi maupun institusi pendidikan agar mampu bersaing dalam era 
globalisasi. Panti Asuhan Harapan adalah bagian pelayanan Yayasan Sosial Harapan 
yang bergerak sebagai organisasi nirlaba di Jawa Tengah. Sebagai bagian dari organisasi 
nirlaba dibutuhkanya sebuah sistem yang efisien dan efektif agar mampu menunjang 
perkembangan panti dimata donatur, sehingga teknologi cloud computing seperti Google 
Apps merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan. Sistem ini juga dirancang dengan 
memperhitungkan kaidah-kaidah yang berdasarkan prinsip Good Corporate Governance 
sehingga terwujudnya sistem yang lebih transparancy, responsibility dan fairness dimata 
stakeholder. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang 
membantu donatur serta pihak Panti Asuhan Harapan dalam proses pendonasian. 

 
Kata Kunci : Cloud Computing, Google Apps, Good Corporate Governance.	  
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1. Pendahuluan 
 
Penerapan Teknologi Informasi dalam era sekarang ini tidak dapat 

dipungkiri telah masuk dalam elemen masyarakat, salah satu teknologi yang telah 
populer dimasyarakat adalah Cloud Computing. Secara sederhana Cloud 
Computing (komputasi awan) diartikan sebagai paradigma baru di dunia teknologi 
informasi dalam pemberian layanan komputasi (IT services). Beberapa layanan 
dari cloud computing ialah Software as a service yang mana memberikan 
kemudahan bagi para pengguna dalam pemanfaatan sumberdaya perangkat lunak 
dengan cara berlangganan, sehingga tidak perlu investasi untuk membuat software 
sendiri maupun membeli lisensi. Kemudian layanan platform as a service yang 
menyediakan platform untuk memudahkan user dalam mengembangkan suatu 
aplikasi, sistem oprasi, dan keperluan lain yang berguna dalam pengembangan 
sistem. Hal yang mendasari terdapat banyak perusahaan, instansi dan organisasi 
mengadopsi teknologi cloud computing ialah karena ada pengaruh teknologi 
terhadap proses bisnis yang dilakukan. Saat ini perusahaan tidak harus memiliki 
infrastruktur pribadi untuk menggunakan layanan cloud computing, tetapi 
perusahaan dimungkinkan untuk sekedar menyewa saja sehingga lebih efisien 
dalam pengembangan proses bisnis yang berlangsung [1]. Paham yang seperti ini 
juga memungkinkan digunakan organisasi nirlaba seperti Panti Sosial yang 
menekankan pada hal efisiensi, transparansi dan skalabilitas publikasi. Faktor 
publikasi informasi yang cepat sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan 
dan kemajuan Panti Sosial, karena jalur pendapatan panti sebagian besar berasal 
dari pundi-pundi donasi para donatur, baik perorangan maupun berkelompok. 
Donatur dalam sebuah organisasi nirlaba merupakan bagian yang sangat penting 
dikarenakan peranan donatur merupakan faktor utama dalam kemajuan dan 
pengembangan organisasi nirlaba tersebut. Permasalahan yang timbul terkait 
donatur harus terlebih dahulu digali secara mendalam agar dapat diselesaikan 
dengan solusi yang tepat sehingga terwujudnya organisasi nirlaba yang lebih baik 
dan semakin baik dimata donatur. Peran teknologi informasi yang ada saat ini, 
diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada khususnya dalam 
kegiatan pendonasian pada Panti Asuhan Harapan.  

Masalah yang timbul di Panti Asuhan Harapan terletak pada sistem donasi 
dimana pada sistem tersebut masih menggunakan cara manual dalam proses 
pendonasiannya, seperti aktifitas para donatur yang harus datang langsung ke 
panti untuk berkomunikasi guna mencari informasi terkait donasi, padahal 
sebagian donatur ingin melakukan donasi tanpa harus datang ke lokasi mengingat 
masalah jarak dan waktu. Kemudian masalah lain terletak pada kegiatan 
pelaporan pertanggungjawaban pihak panti kepada donatur yang masih dilakukan 
secara manual sehingga respon yang diberikan kurang cepat dan akurat. Aplikasi 
yang dibangun akan memudahkan para donatur melakukan donasi serta menerima 
laporan pertanggungjawaban dari pihak panti secara cepat, terjadwal dan akurat. 
Penerapan teknologi pada penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pendekatan 
prinsip Good Coorporate Governance. Secara mendasar Panti Asuhan Harapan 
mengutamakan prinsip transparansi dalam kegiatan pendonasian terkhususnya 
pada saat pelaporan pertanggungjawaban kepada donatur, sehingga kegiatan 
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tersebut mewakili konsep prinsip Good Coorporate Governance yaitu 
responsibility. Penerapan prinsip Good Coorporate Governance sebagai dasar 
alur kegiatan sistem maka diharapkan membantu Panti Asuhan Harapan menjadi 
organisasi nirlaba yang lebih transparan dan bertanggungjawab. 

Google App sebagai salah satu layanan cloud computing menjadi teknologi 
yang digunakan dalam penelitian ini. Fokus penerapan aplikasinya terletak pada 
kegiatan pendonasian dari mulai tahapan pemberian informasi Panti Asuhan 
Harapan, pendaftaran donatur, proses pemilihan paket donasi dan sampai kegiatan 
pelaporan pertanggungjawaban.  Penerapan Google app sebagai wujud sistem 
yang didasari oleh prinsip Good Coorporate Governance diharapkan dapat 
memberikan kemudahan kepada donatur serta meminimalisir human eror dalam 
proses pendonasian, serta meningkatkan nilai kenyamanan dan keharmonisan 
antara kedua belah pihak. 

 
2. Landasan Teori 

Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terkait Cloud Computing tentunya telah banyak dilakukan dan 
dipublikasikan, salah satunya berjudul “Aplikasi Publikasi Penelitian Dosen 
Dengan Google App Engine” oleh Sukiman dan Hendra yang telah disampaikan 
dalam Seminar Nasional Informatika 2013. Permasalahan yang timbul dalam 
penelitian ini terletak pada masalah publikasi jurnal yang semakin hari dirasa 
semakin berkembang sehingga dibutuhkanya sebuah teknologi cloud computing 
yang murah dalam pembuatan aplikasi publikasi jurnal. Penelitian ini 
menggunakan  layanan yang disediakan Google yaitu Google App Engine dan 
Google Apps for Education. Google App Engine merupakan layanan platform as a 
service sehingga membantu menghasilkan sebuah website publikasi jurnal dengan 
bahasa pemograman Python dengan free storage yang disediakan Google [2]. 
Penelitian lain berjudul “Penempatan Prinsip Transparancy dan Responsibility 
Pada Kegiatan Yayasan Trukajaya” yang diteliti oleh Restu Mahanani 
Puspotowati pada Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2008. 
Penelitian ini membahas tentang penempatan prinsip Good Corporate 
Governance pada sebuah yayasan yang ditinjau dari sisi badan hukum sehingga 
hasilnya merupakan penerapan prinsip Transparancy dan Responsibility pada 
kegiatan sebuah Yayasan yang sesuai hukum [3]. Kemudian penelitian 
internasional yang berjudul “Google Apps for Education – a powerful solution for 
global scientific classrooms with learner centred environment” yang diteliti oleh 
Elena Railean dari Information Society Development Institute, Moldova tahun 
2012. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan sistem 
pembelajaran kolaboratif dan mandiri dengan desain pembelajaran metasistem 
dengan bantuan teknologi. Hasilnya dari penelitian ini mengacu pada penggunaan 
layanan Google Apps for Education sebagai desain pembelajaran metasystem 
dimana teknologi tersebut menjadi alat bantu pembelajaran kolaboratif dan 
mandiri [4].  

Teknologi penelitian kali ini menggunakan Google Apps sebagai media 
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komunikasi sekaligus media pengelolahan data terkait proses pendonasian. 
Kemudian korelasinya dengan oraganisasi, penelitian sebelumnya oleh Restu 
Mahanani Puspotowati membahas tentang penempatan prinsip Good Corporate 
Governance pada sebuah yayasan yang ditinjau dari sisi badan hukum. Perbedaan 
penelitian kali ini terletak pada pendekatan prinsip Good Corporate Gavernance 
yang dipandang dari sisi komunikasi sebagai dasar penerapan teknologi yang 
digunakan. Sebagai yayasan nirlaba yang memiliki badan hukum tentu akan lebih 
baik mengadopsi kaidah-kaidah Good Corporate Governance dalam alur 
sistemnya, agar terciptanya organisasi nirlaba yang transparan dan bertanggung 
jawab atas setiap kegiatan yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan 
kepercayaan bagi stakeholder. 

Google Apps 
Google Apps tergolong sebagai teknologi cloud computing sebagai 

layanan software as a servce (Saas) dan platform as a service (Paas) karena 
menyediakan aplikasi berbasis web serta penyimpanan data berbasis cloud dan 
tergolong murah. Hal ini yang dirasa tepat digunakan untuk kebutuhan Panti 
Asuhan Harapan dalam pengembangan sistem informasi donasi sosial berbasis 
teknologi cloud computing. Google Apps adalah layanan dari Google yang 
memungkinkan pelanggan dapat mengelola aplikasi tersebut secara mudah dengan 
kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi[5]. Berbagai aplikasi dari Google 
yang telah disediakan seperti Gmail, Google Drive, Google Kalender, Google 
Hangout, Google Map, Google Search Engine, Google Site, YouTube, Google 
Play dan masih banyak lagi, semuanya itu dapat dinikmati hanya dengan memiliki 
akun Gmail atau akun Email yang disediakan Google. Saat ini sebagian layanan 
dari Google masuk hampir dari segala aspek kebutuhan hidup manusia sehingga 
kuantitas pelanggan semakin meningkat, hal ini terbukti ketika pada tahun 2012 
Google resmi menjadi raja email Global karena telah mengalahkan Hotmail 
dengan jumlah 425 Juta pengguna aktif bulanan[6]. 
 
Prinsip Good Corporate Governance 
 Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta 
kewenangan organisasi atau perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban 
kepada shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Prinsip-prinsip 
dasar Good Corporate Governance dikembangkan oleh Organization for 
Economic Corporation and Development (OECD) dan dapat diterapkan secara 
luwes (fleksibel) Sesuai dengan keadaan, budaya dan tradisi di masing-masing 
Negara [7]. Secara umum ada lima prinsip dasar antara lain : Transparency, 
Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness. Transparency 
diartikan sebagai keterbukaan informasi yang dibuktikan dalam proses 
pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan 
relevan mengenai perusahaan. Accountability lebih menekankan pada kejelasan 
fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan 
perusahaan terlaksana secara efektif. Responsibility adalah kesesuaian (kepatuhan) 
didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta 
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peraturan perundangan yang berlaku. Independency adalah suatu keadaan dimana 
perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh 
atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Fairness adalah 
perlakuan yang adil serta setara dalam memenuhi hak-hak shareholder yang 
timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan untuk melindungi hak-hak donatur 
dari berbagai kecurangan. Berdasarkan prinsip Good Coorporate Governance 
sehingga dapat diadopsi pengimplementasianya pada organisasi non-profit guna 
mencapai transparency, responsibility dan fairness baik dalam pihak Panti 
Asuhan Harapan maupun kepada donatur.  

3. Metodologi Penelitian 

Tahapan Penelitian 
Penelitan yang dilakukan agar mencapai hasil yang sesuai maka diperlukan 
berbagai macam tahapan sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Tahapan Penelitian 
Gambar 1 menjelaskan tahapan awal yang dilakukan adalah 

mengidentifikasikan masalah yang timbul pada obyek penelitian, kemudian 
melakukan tahapan pengumpulan data terhadap Panti Asuhan Harapan dengan 
cara observasi dan wawancara. Setelah data diarasa cukup maka masuk dalam 
tahapan perancangan sistem yang akan dibangun meliputi : membuat model 
sistem, membuat database dan membuat tampilan. Tahapan selanjutnya adalah 
implementasi sistem dengan rancangan yang sudah dirumuskan. Jika sistem sudah 
dibangun maka masuk pada tahapan pengujian dan evaluasi sistem apakah sudah 
dapat menjawab kebutuhan Panti. Setelah sistem berhasil diciptakan maka sampai 
pada tahapan akhir yaitu membuat laporan hasil penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada Panti Asuhan Harapan dimana tempat ini 
merupakan bagian pelayanan Yayasan Sosial Harapan yang didirikan pada 24 
April 1981. Panti Asuhan Harapan merupakan cikal bakal berdirinya Yayasan 

Identifikasi	  Masalah	  

Pengumpulan	  Data	  

Implementasi	  Sistem	  Informasi	  Donasi	  Sosial	  

Merancang	  Sistem	  
(Membuat	  model	  sistem,	  membuat	  database,	  membuat	  tampilan)	  

Laporan	  Hasil	  Penelitian	  

Pengujian	  dan	  Evaluasi	  Program	  
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Sosial Harapan di Bawen – Jawa Tengah, pada awalnya panti ini bertempat di 
desa Pulutan, Salatiga - Jawa Tengah dengan nama Rumah Yatim Harapan. 
Sampai dengan sekarang Yayasan Sosial Harapan bukan hanya mendirikan Panti 
Asuhan Harapan tetapi juga mendirikan Pondok Diakonia yang berfokus pada 
pengembangan anak. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 
2014 yang  berfokus pada sistem pendonasian di panti tersebut. Metode observasi 
merupakan cara awal penggalian sumber data untuk melihat keadaan sistem 
sebelumnya, sehingga dari hasil pengamatan secara langsung ke obyek  diperoleh 
data yang akurat. Memperkuat keakuratan data obyek tersebut, selanjutnya 
dilakukan metode wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan 
pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh keterangan yang lebih mendetail 
sehingga dapat lebih memperkuat hasil observasi [8]. Proses wawancara dalam 
penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2014 bertempat di Panti Asuhan 
Harapan, dimulai dengan membuat interview guide kemudian mewawancarai 
Bapak Martin Ngguso selaku pimpinan Panti Asuhan Harapan dan Ibu Sarmi 
selaku salah satu pengurus Panti Asuhan Harapan bagian pengembangan. Hasil 
informasi yang didapat dalam wawancara tersebut berupa penerapan teknologi 
yang digunakan pihak Panti Asuhan Harapan dan tata cara pendonasian yang 
lakukan saat ini. Setelah informasi yang didapat maka dibuatlah sistem yang dapat 
mempermudah proses pendonasian ke Panti Asuhan Harapan. 

Model yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini adalah Spiral 
Model. Spiral Model adalah model yang dikembangkan dari penggabungan 
Waterfall model dan Prototipe Model. Model ini menyediakan pengembangan 
dengan cara cepat terhadap perangkat lunak yang memiliki versi yang terus 
bertambah fungsingnya (increment) [9]. Model ini sangat sesuai dengan penelitian 
ini mengingat Google Apps merupakan Platform as a Service yang tergolong baru 
serta aplikasi yang akan dibangun di Panti Asuhan Harapan adalah aplikasi 
perdana, sehingga pastinya akan ada pertambahan fungsi aplikasi seiring 
berjalanya waktu. Model Spiral seperti yang ditujukan pada Gambar 1 dibagi 
menjadi beberapa kerangka aktifitas atau disebut juga wilayah kerja (task region). 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Spiral Model 
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Customer communication adalah tahap dimana melakukan komunikasi 
dengan pihak panti sehingga dapat menganalisa masalah yang ada guna 
penerapanya dalam aplikasi yang akan dibuat. Planning ialah tahap pendefinisian 
sumber daya, waktu dan infromasi terkait proyek yang akan dilakukan, pada tahap 
ini diperoleh gambaran dalam perencanaan proyek seperti lama waktu yang 
diperlukan dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sistem donasi Panti 
Asuhan Harapan. Risk analysis adalah tahap analisa resiko dari segi teknis 
maupun manajemen proyek, resiko yang didapatkan dalam penelitian ini meliputi 
kebutuhan hardware dan koneksi internet yang memadai dalam pengerjaan 
proyek karena jika jaringan internet terputus maka sistem tidak dapat dibangun, 
resiko selanjutnya terletak pada pembuatan prototype, karena jika prototype yang 
dibuat masih tidak sesuai maka akan dibangun kembali prototype yang baru 
sehingga memerlukan waktu yang lama. Engineering adalah tahapan 
pembangunan aplikasi perangkat lunak dan aktifitas ini dapat menghasilkan 
prototype, pada tahap ini menghasilkan tiga prototype yang secara berkala 
didiskusikan kembali kepada pihak panti guna memastikan apakah prototype yang 
dibangun sudah menjawab kebutuhan panti. Construction and release adalah 
tahapan dimana aktifitas yang dilakukan terdiri dari kontruksi, pengujian, 
melakukan instalasi dan menyediaan dukungan terhadap user seperti pelatihan 
penggunaan aplikasi yang telah terimplementasi, tahap ini merupakan tahap 
pengujian aplikasi yang telah dibuat dengan cara melakukan pelatihan 
penggunaan aplikasi dan simulasi sistem informasi donasi sosial. Custumer 
evaluation  adalah tahapan dimana aplikasi yang telah terimplementasi dilakukan 
pengujiaan dan pihak  penguji aplikasi dari sisi donatur dan sisi admin dimintai 
pendapatnya tentang kelemahan dan kelebihan aplikasi sehingga dikemudian hari 
dapat dilakukanya perbaikan. 
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Flowchart Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Flowchart Sistem donasi sosial 

Selanjutnya melakukan perancangan sistem menurut fungsi dan 
kebutuhannya, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan alur sistem 
menggunakan Flowchart Diagram sehingga dihasilkan sebuah fungsi sistem 
terhadap actor seperti terlihat pada gambar 3. Terdapat dua actor dalam sistem ini 
yaitu Donatur dan Admin, alasan hanya terdapat dua actor dalam sistem ini 
dikarenakan actor yang berperan khususnya pada proses pendonasian hanyalah 
donatur sebagai pihak luar dan admin sebagai pihak panti yang mengelola hasil 
pendonasian yang telah diterima. Kegiatan yang dapat dilakukan Donatur antara 
lain : mendaftar, unduh proposal, unduh laporan pertanggungjawaban (LPJ), pilih 
paket donasi, share ke jejaring sosial dan lihat berita. Sedangkan aktifitas Admin 
yaitu : kelola data donatur, kelola berita, lihat berita, kelola data donasi, kelola 
data LPJ, kelola data calon donasi, dan kelola data ucapan ulang tahun. 

Terdapat aktifitas pendaftaran calon donatur dari awal sampai data calon 
donatur tersimpan di database calon donatur. Aktifitas ini diarancang untuk 
memudahkan para calon donatur dalam mendaftar sekaligus menyeleksi para 
calon donatur serius, karena dalam tahap ini calon donatur bisa saja hanya 
mengimputkan data tanpa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah calon 
donatur diterima sebagai donatur yang sah maka donatur akan diberikan hak 
untuk melakukan pemilihan paket donasi. Setelah donatur melakukan pemilihan 
paket donasi maka tahapan selanjutnya adalah donatur melakukan pengunduhan 
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proposal (tahapan ini bersifat opsional sehingga jika para donatur membutuhkan 
proposal sesuai pilihan paket donasi yang dikehendaki maka mereka akan 
melakukan tahapan unduh proposal). Selanjutnya adalah aktifitas donatur dalam 
mengunduh LPJ, kegiatan ini dilakukan setelah donatur menerima email 
pemberitahuan dari sistem bahwa donasi telah diterima admin. Aktifitas admin 
antara lain adalah kelola data donatur dan tahapan ini merupakan tahapan dalam 
mengelola data donatur yang telah terinput ke database donatur. Kemudian ada 
aktifitas kelola data calon donatur, dalam tahapan ini maka admin dapat 
mengelola data calon donatur yang telah terimput. Terdapat aktifitas untuk 
melakukan pengelolaan LPJ yang akan diberikan ke donatur setelah donasi 
diterima oleh admin dan proses pengiriman LPJ dilakukan otomatis sesuai dengan 
tanggal yang ditetapkan. Aktifitas admin selanjutnya dalam sistem ialah 
mengelola data follow up project, kegiatan ini merupakan pengelolan data yang 
bersifat pemberitahuan rutin terkait donasi yang diterima. 

 
4. Hasil dan Implementasi Sistem 
 

Sistem yang dibangun mengadopsi teknologi cloud computing dari Google 
Apps dimana teknologi tersebut dapat digunakan dengan syarat harus memiliki 
akun email Google atau Gmail. Cara mendaftar email Google yaitu mengunjungi 
alamat browser di https://google.com . Setelah melakukan login akun gmail maka 
ada banyak tools app yang bisa dinikmati seperti halnya untuk membuat formulir 
online pendaftaran donatur yaitu Google Form, caranya dengan mengunjungi 
https://drive.google.com. Data yang masuk melalui Google form akan terimput 
otomatis kedalam Google Spreadsheet yang berbentuk tabel yang telah tersusun 
berdasarkan kategori pertanyaan. Setiap formulir memiliki satu link Google 
Spreadsheet sehingga admin nantinya akan mudah mengorganisir data yang 
masuk. Selanjutnya apps yang digunakan adalah Google Scripts dimana ini adalah 
bahasa pengkodean seperti bahasa Java Script untuk mengelola inputan secara 
otomatis yang dapat diintergrasikan dengan apps Google yang lain, seperti 
melakukan email otomatis terhadap inputan formulir yang masuk dan integrasi 
inputan tanggal kedalam Google Callendar. Cara menggunakan script yaitu 
dengan mengunjungi https://script.google.com atau dengan melalui menu script 
editor yang terdapat dalam Google Spreadsheet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Google Script konfirmasi donatur 
Gambar 4 merupakan scripts untuk proses konfirmasi email otomatis ke admin 
yang menyatakan bahwa terdapat inputan baru dalam formulir calon donatur. 
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Konfirmasi data calon donatur dapat juga dilakukan dengan cara membuat menu 
baru dalam toolbar pada Google Spreadsheet sehingga ketika admin membuat 
inputan pada rows data yang dituju maka otomatis email akan segera diproses 
seperti terlihat pada gambar 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 Google Script Menu Konfirmasi Donatur 
Gambar 6 adalah formulir online kesediaan donatur dimana formulir ini 

sebagai inputan awal calon donatur yang mendaftar melalui Google Site. Setelah 
formulir diisi maka dengan bantuan Google Script maka secara otomatis sistem 
akan mengirimkan email pemberitahuan ke calon donatur. Formulir kesediaan 
donatur merupakan seleksi tahap awal calon donatur dan tidak dipungkiri bahwa 
sebuah sistem online yang bersifat public memungkinan calon donatur palsu 
melakukan pendaftaran, untuk menyeleksinya maka calon donatur asli harus 
mengikuti tahap berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 Form Kesedian Donatur 
Gambar 7 ialah tampilan form penjadwalan calon donatur dimana link 

formulir ini disisipkan kedalam email yang dikirimkan sebelumnya oleh sistem. 
Tujuan formulir penjadwalan calon donatur yaitu untuk mengatur penjadwalan 
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komunikasi antar calon donatur dan pihak Panti Asuhan sesuai dengan keinginan 
calon donatur. Inputan calon donatur akan dikelola otomatis dengan Google Script 
sehingga dengan otomatis akan mengirimkan email pemberitahuan baik ke calon 
donatur maupun ke pihak panti, inputan ini juga akan mesuk ke Google 
Spreadsheet sebagai database. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7 Form  Penjadwalan Calon donatur 

 
Gambar 8 ialah tampilan interface dari kelola data calon donatur yang 

telah terinput oleh formulir calon donatur, inputan data calon donatur akan 
dikelola dengan mudah menggunakan Google Spreadsheet. Tampilan ini 
disisipkan dua menu baru yang dibuat menggunakan Google Script yaitu menu 
calon donatur dan donatur. Fungsi menu calon donatur adalah untuk 
mengkonfirmasi jadwal yang telah diajukan calon donatur, ketika admin 
menyetujui jadwal yang ada maka jadwal tersebut akan diproses secara otomatis 
ke dalam kalender pertemuan disertai email konfirmasi ke calon donatur. Setelah 
calon donatur melakukan komunikasi dengan pihak panti maka admin akan 
mengkonfirmasi calon donatur mana yang terverifikasi untuk menjadi donatur 
resmi. Menu donatur digunakan untuk menkonfirmasi calon donatur disertai email 
pemberitahuan otomatis yang menyatakan bahwa calon donatur diterima sebagai 
donatur resmi. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 8 Spreadsheet Kelola Calon Donatur 
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Gambar 9 ialah formulir biodata donatur dimana link tersebut tersisipkan 
dalam email konfirmasi donatur. Donatur diminta untuk mengisi data donatur 
secara lengkap guna menjadi database donatur. Setelah mengisi formulir tersebut 
maka sistem akan mengirimkan email balasan terkait hasil inputan yang diberikan 
disertai link menuju menu donasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 9 Formulir Donatur 
Gambar 10 ialah tampilan menu donasi dimana link tersebut disisipkan 

melalui konfirmasi donatur. Donatur akan memilih paket donasi mana yang 
dikehendaki untuk melakukan donasi. Menu donasi terdiri dari : Donasi Transfer 
Dana Langsung, Donasi Kegiatan atau Volunteer, Donasi Pengembangan, Donasi 
Pembangunan, Donasi Pendidikan dan Donasi Kebutuhan Pokok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10 Menu Donasi 
Gambar 11 terdapat tampilan menu donasi admin dengan pengaksesan 

memalui private link. Berbagai menu kelola data merupakan shortcut link menuju 
spreadsheet yang dikehendaki. Terdapat pula tampilan Google Callendar donatur 
yang menujukan jadwal pertemuan calon donatur dengan pihak Panti Asuhan. 
Menu admin terdiri dari : Kelola Calon donatur, Kelola Donatur, Kelola Berita, 
Kelola Proposal, Kelola LPJ, Kelola Ultah, Kelola Dokumen dan Kelola Project. 
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Gambar 11 Menu Admin 
Gambar 12 merupakan tampilan database donatur yang berasal dari 

inputan formulir donatur. Spreadsheet ini pihak admin dapat melakukan add, 
update dan delete data donatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12 Kelola Donatur 
Gambar 13 terdapat tampilan formulir paket donasi pendidikan yang telah 

dipilih donatur melalui menu donasi. Terdapat pilihan download proposal jika 
donatur menghendaki jenis proposal donasi yang akan diberikan. Setelah formulir 
ter-submit maka secara otomatis sistem akan mengirimkan balasan email terkait 
isi inputan yang diberikan. 
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Gambar 13 Formulir Paket Donasi 

 
Setelah data donasi ter-submit oleh donatur maka secara otomatis akan 

terinput ke spreadsheet donasi seperti tampilan gambar 14. Ketika data donasi 
yang muncul maka admin akan melakukan pengecekan secara manual terkait 
transfer yang dilakukan donatur, jika data valid maka admin akan memilih data 
tersebut guna mengkonfirmasi donatur bahwa donasi telah diterima melalui menu 
donatur. Secara otomatis sistem akan mengirimkan email konfirmasi ke donatur 
yang menyatakan donasi diterima. Setelah konfirmasi diatas maka selanjutnya 
admin akan mengelola LPJ yang nanti akan dijadwalkan pengirimanya ke 
donatur. 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 14 Kelola Data Donasi 

Pada gambar 15 terdapat tampilan kelola data LPJ dimana sistem tersebut 
terdapat menu kirim LPJ untuk menjadwalkan pengiriman LPJ otomatis sesuai 
dengan waktu yang ditentukan admin. Hanya dengan memasukan informasi email 
,nama , subject email dan link Doc LPJ maka LPJ tersebut akan dikirimkan 
melalui email dengan format email yang telah ditentukan melalui Google Script. 
Admin juga dapat mengatur ulang serta membatalkan pengiriman LPJ dengan 
menu tersebut. 
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Gambar 15 Kelola LPJ 
Pada gambar 16 terdapat tampilan kelola follow up project dimana sistem 

ini tidak berbeda dengan kelola LPJ. Sistem ini dirancang untuk project yang 
memungkinkan dilakukanya konfirmasi laporan secara berulang-ulang seperti 
halnya donasi rutin di Panti Asuhan Harapan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16 Kelola Follow Up Project 
Pada gambar 17 terdapat tampilan Google Drive yang bertujuan untuk 

manajemen dokumen panti secara Cloud agar data yang disimpan lebih aman dan 
mudah dikelola tanpa ada batasan waktu dan ruang. Google Drive juga 
memungkinkan sinkronisasi data Cloud dengan PC (personal computer) yang 
digunakan hanya dengan menggunduh aplikasi Synchronize Drive. Data yang 
diinputkan dalam PC akan secara otomatis tersimpan ke Google Drive. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 17 Kelola Dokumen 
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Pada gambar 18 merupakan tampilan dari sistem kelola data Ulang Tahun 
yang merupakan sistem email otomatis kepada donatur dengan kesesuaian jadwal 
hari dimana donatur berulang tahun. Sistem ini dirancang dengan format email 
yang sudah ditentukan oleh Google Script sistem kelola Ultah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Gambar 18 Kelola Ultah 

Pada gambar 19 merupakan website personal Panti Asuhan Harapan yang 
dirancang menggunakan Google Site. Terdapat berbagai macam menu dalam 
website tersebut dan tidak jauh berbeda dengan profile website pada umumnya. 
Fungsi utama dalam website ini ialah memberikan informasi terkait profil, 
struktur Panti, kegiatan panti, berita dan tata cara  melakukan donasi. Terdapat 
pula embed sosial media seperti facebook dan Google+, donatur dapat terhubung 
secara otomatis melalui sosial media mereka. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Gambar 19 Site Panti Asuhan Harapan 
 

Pendekatan Prinsip Good Coorporate Governance 

Seperti konsep Good Corporate Governance yang telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa organisasi nirlaba juga dapat menerapkan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance demi meningkatkan kredibilitas organisasi tersebut. 
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Pendekatan prinsip-perinsip Good Corporate Governance pada Panti Asuhan 
Harapan lebih difokuskan meliputi prinsip tranparancy, resbosibility, dan 
fairness. Prinsip transparency terimplementasi ketika sistem memudahkan 
donatur untuk mengunduh proposal, dan resposibility terimplementasi ketika 
sistem memudahkan donatur untuk mengunduh LPJ terkait donasi yang diberikan 
donatur dapat senantiasa menganalisa kebutuhan Panti Asuhan terkait project 
serta laporan yang diberikan sehingga tercapainya sistem yang transparan dan 
bertanggung jawab. Demikian pula dengan prinsip Fairness dimana sistem 
memberikan perhatian yang setara kepada setiap donatur baik donatur lama 
maupun yang baru, baik donatur yang memberikan donasi dengan nominal yang 
besar maupun yang tidak berwujud dana. Sistem ini juga memiliki SOP (Standard 
Operation Prosedure) yang informasinya telah disisipkan kedalam email donatur 
dan formulir, ketika penjadwalan pertemuan dan konfirmasi donasi diterima 
membutuhkan waktu pengecekan konfirmasi admin adalah 2x24 jam sehingga 
jika dalam kurun waktu tersebut admin tidak melakukan konfrimasi maka jadwal 
yang ditetapkan sudah tidak valid sehingga donatur wajib melakukan penjadwalan 
ulang atau melakukan pengecekan dana donasi. Hubungan yang harmonis akan 
tetap terjalin jika pihak donatur memberikan perlakuan yang konsisten pada setiap 
donatur. Sistem memungkinkan pihak Panti Asuhan untuk memberikan ucapan 
ulang tahun ke setiap donatur secara otomatis sehingga meminimalisir 
kemungkinan perbedaan perhatian. 
 
5. Hasil Analisa dan Pengujian Sistem 

Pada sistem pendonasian sebelumnya yaitu sistem manual didapatkan 
berbagai kendala antara lain donatur harus datang ketempat untuk sekedar 
mengetahui informasi donasi, sedangkan dengan sistem yang baru ini dapat 
mempermudah donatur untuk melakukan donasi tanpa harus datang ke lokasi 
seperti melalui website. Sistem donasi sebelumnya memiliki kelemahan dalam 
pemberitahuan terkirimnya donasi ke donatur, sebab pengecekan data donasi 
memerlukan waktu yang tidak sedikit sehingga informasi yang diberikan ke 
donatur menjadi terlambat, dengan sistem yang baru ini maka pihak admin dapat 
segera mengetahui donasi masuk dari pemberitahuan email secara langsung 
sehingga pengecekan donasi diterima lebih cepat. Informasi kebutuhan panti 
merupakan faktor utama yang diperlukan oleh donatur dalam mempertimbangan 
donasi mereka, pada sistem sebelumnya hal tersebut menjadi kelemahan, karena 
jika melalui komunikasi telepon saja informasi yang didapat tidak menyeluruh, 
sedangkan dalam sistem yang baru maka donatur akan lebih mudah mendapatkan 
informasi paket donasi dengan cepat dan menyeluruh tanpa ada batasan ruang dan 
waktu.  

Pada pengujian sistem yang baru maka dilakukannya uji validitas atas 
keseluruhan fungsi-fungsi aplikasi yang diimplementasikan. Ada dua bagian 
pengujian sistem yaitu pengujian sistem dari sisi admin dan dari sisi donatur, 
pengujian ini dilakukan secara bersamaan agar terwujud simulasi sistem. Pada 
tahap ini sistem admin berserta fungsi diuji oleh Ibu Anggi Ruthmien Laego dari 
pihak Panti Asuhan Harapan, dan hasil pengujian aplikasi adalah valid 
berdasarkan pernyataan penguji yaitu “Dengan sistem yang baru ini dapat 
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meringankan pekerjaan kami terlebih dalam pengelolaan data donasi dan data 
donatur”. Pengimplementasian sistem terdapat beberapa kekurangan, antara lain 
dalam sisi database donatur dan paket donasi. Kekurangan terletak dari 
pengimputan data yang dilakukan secara berulang ulang seperti nama donatur, 
alamat email dan nama institusi, hal itu dikarenakan database yang digunakan 
terpisah satu sama lain. Setiap form yang dibuat memiliki database tersendiri 
berbentuk Google Spreadsheet sehingga belum dapat disatukan dari form yang 
berbeda dalam satu value spreadsheet, baik dalam pengimplementasian scripst 
juga hanya dapat memanggil fungsi dari tiap spreadsheet. Kelemahan selanjutnya 
terletak pada pemberitahuan email otomatis yang dikelola Google Script, 
terkadang mengalami pending meskipun pending tidak berlangsung lama hanya 
sekitar satu sampai lima menit. Dilihat dari sisi admin, diperlukannya penjagaan 
kerahasiaan akun email dalam pengoprasian aplikasi mengingat semua aplikasi 
berbasis Google Apps hanya menggunakan satu email saja untuk admin. 

 

6. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa selama proses pembuatan dan 

pengimplementasian Sistem Informasi Donasi Sosial Panti Asuhan Harapan, 
dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang ada telah membantu pihak Panti Asuhan 
Harapan khususnya bagian pendonasian untuk meminmalisir kesalahan dalam 
mengelola data donatur dan data donasi. Pengelolaan jadwal komunikasi, data 
donatur, data donasi, proposal serta LPJ yang dulunya secara manual tergantikan 
oleh sistem informasi yang telah diimplementasi. Maupun terdapat beberapa 
kekurangan dari sistem ini, tetapi secara keseluruhan sistem ini sangat membantu 
pihak Panti Asuhan Harapan dan donatur dalam berkomunikasi. Sistem yang telah 
dibuat juga membatu pihak Panti Asuhan Harapan lebih transparency, 
responsibility dan fairness guna meningkatkan kredibilitas Panti Asuhan Harapan 
dimata para donatur. Semua aplikasi yang ada tentunya tidak ada yang sempurna 
sehingga perlu adanya pengembangan sistem lebih lanjut dikemudian hari untuk 
kemajuan Panti Asuhan Harapan khususnya dalam bidang organisasi nirlaba. 
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